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İÜ HUKUK FAKÜLTESİ  

MEDENİ HUKUK (GİRİŞ – KİŞİLER ve AİLE HUKUKU)  

PRATİK ÇALIŞMA 

 

 Üç kardeş olan 40 yaşındaki M, 25 yaşındaki N ile 17 yaşındaki K, 2007 yılında birlikte Üç 

Kardeşler Ekmek Fırını Kollektif Şirketini kurmaya karar verirler. Dayısı V’nin vesayeti altında olan K, 

şirketi kurabilmek için kendi payına düşen 30.000-TL sermaye miktarını yatırır. K, sermaye borcunu 

ödeyebilmek adına arkadaşı B’den 20.000 TL borç alır ve karşılığında teminat teşkil etmek üzere 

20.000-TL tutarında bono imzalar. V, K’nin yaptığı bu işlemlere icazet vermiştir. Bu arada bir ay önce 

V’nin de izniyle evlenmiş olan K, eşine karşı boşanma davası açmıştır. 

 Kardeşlerden M, 2008 yazında beyninde ortaya çıkan tıbbi sorunlar sebebiyle tedavi görmeye 

başlarsa da bu durum ailesi tarafından gizlenir. Mali durumu iyi olan M, 2009 yılına gelindiğinde, 

hesapsızca hareket etmeye başlamış ve Eyüp’teki dairesini hiç tanımadığı Z adlı bir kişiye bağışlamıştır 

ve onun adına tescil ettirmiştir. Bu arada komşu pastane sahibi P’nin özel olarak Fransa’dan sipariş ettiği 

bir koli özel hamur mayasını, kargo servisi yanlışlıkla M’nin pastanesine bırakır. M de söz konusu 

karışıklığı fark etmeyerek bu mayalardan ekmek yapar. Ertesi gün komşu pastane sahibi P, durumu fark 

edip fırına geldiğinde, çok sinirlenen ve kendisini kaybeden M, P’ye saldırarak onu bıçakla yaralar. Polis 

tarafından bir parkta bulunan M’nin şüphe üzerine adli tıpta yapılan incelemesi sonucunda 2008 yazında 

maruz kaldığı hastalık nedeniyle bu tarihten itibaren sağlıklı düşünme yeteneğini tamamen kaybetmiş 

olduğu, sağlık kurulu raporuyla tespit edilir. 

 Fırın işletmesinden umduğu kârı bulamayan N, bir Ege kasabasında altın aramak üzere 

arkadaşlarıyla bir şirket kurar. Kuruluş aşamasında sermayeye ihtiyaç duyan N, Akşehir’deki arazisini 

aralarında yaptıkları yazılı sözleşme ile amcası İ’ye satıp devreder. Daha sonra altın arama için yasal 

mevzuatın gereklerini yerine getiren N, son olarak ruhsat için X Belediyesine başvurur. Başvuru 

dosyasını inceleyen X Belediye Başkanı Y, gerekli izni verir. Bu arada yerel bir internet sitesi “çevre 

katilleri” başlığı altında N’yi ve şirketini haber yapmaya başlar. Belediye Başkanı Y, artan toplumsal 

baskı sonucunda N’nin ve şirketinin çevreyi katlettiğini, buna göz yumulmaması gerektiğini belirten bir 

basın toplantısı düzenler. Aynı zamanda Çevreyi Koruma Derneği üyesi olan N, bu gelişmeler üzerine 

Haysiyet Divanı tarafından dernekten ihraç edilirken, diğer taraftan ilgili Bakanlık şirketin çalışmalarını 

soruşturma sonuçlanıncaya dek durdurur. Bu gelişmeler üzerine N, dernek merkezine gitmek üzere 

alelacele bir taksiye biner ve taksiden indiği sırada, içinde isminin baş harfleri yazılı değerli kol saati ve 

2.000 TL bulunan çantasını takside unutur. Çantayı bulan taksi şoförü Ş, içindeki para ile kendisine 

D’den dizüstü bilgisayar satın alır; kol saatini ise kuyumcu J’ye satar. J’den ise bu saati Ü satın alır. 

 

SORULAR      

1) K ile B arasındaki 20.000-TL borç verilmesine ilişkin hukuki işlem, tarafların malvarlığında 

hangi etkiler meydana getirmiştir? Değerlendiriniz. 

2) K’nin yaptığı hukuki işlemlerin geçerli olup olmadığını, ayrıca açtığı davayı da 

değerlendirerek, gerekçesi ve sonuçlarıyla açıklayınız. 

3) 2008 yılı yaz aylarında rahatsızlanan M’nin bu tarihten sonra gerçekleştirdiği işlem ve fiili 

değerlendirerek, sonuçlarıyla açıklayınız. 

4) M, P’nin ağır yaralanması sebebi ile sorumlu tutulabilir mi? Tüm ihtimalleri düşünerek 

açıklayınız. 

5) N ile İ arasında yapılan hukuki işlem geçerli midir? Gerekçesi ve sonuçlarıyla açıklayınız. 

6) İnternet sitesinin haberi ve basın açıklaması karşısında kim/kimler, kim/kimlere karşı hangi 

hukuki gerekçelerle hangi hukuki yollara başvurma imkânına sahiptir? Bu taleplerin haklı olup 

olmayacağını koşullarıyla açıklayınız. 

7) N’nin, D’den paranın, Ü’den kol saatinin iadesini isteyebilmesi mümkün müdür? Açıklayınız. 
   

 

 


